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Darovací účet – ako to funguje 

Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium je rozpočtovou organizáciou, ktorá sa z pohľadu nakladania 
s finančnými prostriedkami musí riadiť Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

V §23 bod 1) sú definované možné dodatočné zdroje príjmov pre rozpočtovú organizáciu. Ako písmeno a) je uvedené 
„prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy“. 

Mechanizmus prijatia takto získaných dodatočných zdrojov je popísaný v tom istom paragrafe, bod 2) 

„Prostriedky podľa odseku 1 písm. a) až d) vedie rozpočtová organizácia na samostatnom mimorozpočtovom 
účte. Pri použití ich odvedie na osobitný príjmový účet pre doplnkové zdroje a výdavky realizuje zo svojho 
výdavkového účtu s výnimkou prostriedkov poskytnutých zo zahraničia v cudzej mene určené na platby v cudzej 
mene v tuzemsku alebo do zahraničia, ktoré vedie rozpočtová organizácia na osobitnom účte, z ktorého realizuje 
platby.“ 

Darovacia zmluva určuje okrem iného účel, na ktorý majú byť poskytnuté finančné prostriedky použité. 

 

Mechanizmus poskytnutia finančných prostriedkov na darovací účet 

 

 
Darca daruje finančné prostriedky podpísaním darovacej zmluvy so školou a poukázaním peňazí na Darovací účet školy. 

Prostriedky na tomto účte môžu zostať v závislosti od podmienok dohodnutých v darovacej zmluve (napr. doba, 
do ktorej majú byť peniaze použité). V momente, keď škola prostriedky chce/musí použiť, prevedie ich na Príjmový účet. 

Z príjmového účtu ich zriaďovateľ školy stiahne (minimálne raz za mesiac) a následne ich spolu s listom určujúcim 
použitie poukáže na Výdavkový účet školy. Účel použitia finančných prostriedkov, ktorý je uvedený v liste, je závislý 
práve od znenia darovacej zmluvy. 

Z výdavkového účtu potom škola musí použiť finančné prostriedky v súlade s podmienkami uvedenými v liste. 

Čo v prípade, že sú na darovací účet poukázané finančné prostriedky bez podpísanej darovacej zmluvy? 
Škola o peniaze nepríde, ale o účele použitia peňazí na škole rozhodne pred poukázaním peňazí na výdavkový účet školy 
zastupiteľstvo zriaďovateľa v termíne jeho zasadania. Nepodpísať darovaciu zmluvu teda znamená, že darca stratí 
kontrolu nad účelom použitia poskytnutých finančných prostriedkov a zároveň sa predĺži doba potrebná na pripísanie 
prostriedkov na výdavkový účet školy. 

Zo strany zriaďovateľa je použitie prostriedkov prevedených z darovacieho účtu kontrolované raz ročne v termíne 
uzávierok a to predovšetkým z účtovného hľadiska. V praxi znamená, že sa primárne kontroluje či doklad, ktorý mal byť 
napríklad na opravu aj dokladom na opravu je. Nekontroluje sa už čo bolo opravované a či boli príslušné práce 
aj dodané. Takáto kontrola je zo strany zriaďovateľa možná, ale je to potom kontrola mimoriadna a nie pravidelná. 
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